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WERNER SCHAAL 

 

Noua Bibliotecă Universitară a Universităţii  

„Lucian Blaga” 

Prelegere ocazionată de aniversarea a 150 de ani de la fondarea Bibliotecii 

ASTRA * 

 

Bibliotecile au jucat mereu un rol central în reprezentarea, răspândirea 

şi conservarea culturii şi ştiinţei popoarelor civilizate, iar importanţa lor a 

crescut mai degrabă, în loc să scadă, în epoca digitalizării. Şi în ziua de azi 

bibliotecile sunt indispensabile în toate domeniile ştiinţifice deşi tipurile de 

publicare a rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice diferă de la o disciplină la alta. 

În general se poate spune că în domeniul ştiinţelor naturale şi al medicinii 

rezultatele importante din cercetare sunt făcute cunoscute iniţial pe internet, 

publicarea în stil tradiţional urmând la o oarecare distanţă în timp. În acelaşi 

timp revistele de specialitate câştigă o importanţă tot mai mare, cele din 

domeniul ştiinţelor naturale fiind foarte costisitoare. Spre deosebire de acestea, 

în ştiinţele umaniste şi sociologie publicaţiile tipărite în stil clasic ocupă 

acelaşi loc important dintotdeauna. 1 

Lăsând la o parte aceste diferenţe aferente diferitelor discipline, 

bibliotecile înglobează şi păstrează toate publicaţiile şi rezultatele cercetării 

din domeniul ştiinţei, fie în formă tipărită, fie în forma băncilor de date, CD-

urilor sau alte forme de documentare ştiinţifică. Din acest motiv nici o  
                                                 

* Prelegere prezentată în ziua de 1octombrie 2010 
Profesor Werner Schaal este un prieten constant al Bibliotecii ASTRA. Pe parcursul 
construcţiei noului corp de bibliotecă al Bibliotecii ASTRA, corpul B, domnia sa a venit 
des pe şantier oferindu-ne sugestii bune care au întregit şi au înnobilat conceptul modern 
de templu a cărţii, pentru care îi mulţumim şi îi purtăm recunoştinţă. (O.N.V.) 
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Die neue Universitätsbibliothek der Lucian-Blaga-

Universität 

Ein Beitrag anlässlich des  150.   Jubiläums der ASTRA-Bibliothek 

 

Bibliotheken haben bei allen zivilisierten Völkern eine herausgehobene Rolle 

für die Darstellung, Verbreitung und Bewahrung ihrer Kultur und 

Wissenschaft gespielt, und ihre Bedeutung ist  im digitalen Zeitalter eher 

gestiegen. Auch heutzutage kann vor allem keine Wissenschaft auf sie 

verzichten, wobei jedoch die Art der  Publikation wissenschaftlicher 

Untersuchungen und Ergebnisse von Fach zu Fach verschieden ist. Grob 

gesprochen lässt sich konstatieren, dass vor allem in den Naturwissenschaften 

und der Medizin wichtige Ergebnisse vorab über das Internet verbreitet 

werden, und dass eine Veröffentlichung klassischer Art erst mit einem 

gewissen zeitlichen Abstand erfolgt. Ebenso kommt Fachzeitschriften eine 

nach wie vor große Bedeutung zu, wenngleich sie gerade in den 

Naturwissenschaften sehr teuer sind. Hingegen spielt die gedruckte, vor allem 

auch in Buchform erfolgende Publikation in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften nach wie vor eine größere Rolle. 

Unabhängig von diesen fachspezifischen Unterschieden werden alle 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Ergebnisse in einer 

Universitätsbibliothek gesammelt und gepflegt, wobei zu den in Printform 

erscheinenden Objekten nun Datenbanken, CDs und andere neue Formen der 

Dokumentation kommen. Aus dem Grunde kann eine heutige Universität 

weder im Bereich der Forschung noch in dem der Lehre auf eine nach den 

modernsten Kriterien arbeitende Bibliothek verzichten. 
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universitate nu îşi poate permite să renunţe la unele dintre cele mai 

moderne criterii de funcţionare a bibliotecii universitare, atât în domeniul de 

cercetare cât şi în predare.  

Universitatea „Lucian Blaga” a fost fondată de abia în 1990 în forma ei 

actuală. Cifra iniţială de 800 de studenţi a crescut rapid la 15 000 de studenţi la 

zi şi încă 10 000 la învăţământul la distanţă. Este normal ca Biblioteca 

Universitară, dotată cu un număr relativ redus de cărţi, nu a putut să facă faţă 

acestei creşteri rapide a numărului de studenţi. Clădirea ei principală aparţinea 

Academiei Forţelor Terestre. Aproape toate facultăţile îşi întreţineau propriile 

biblioteci ale căror stocuri de cărţi nu erau inventariate sub nici o formă. 

Clădirea nu corespundea în nici o măsură cerinţelor unei biblioteci universitare 

din ziua de astăzi. Nici Biblioteca Universitară, nici bibliotecile disparate ale 

facultăţilor nu aveau un buget propriu. Din aceste motive directoarei 

bibliotecii nu îi era posibil să întocmească planuri de dezvoltare pe durată 

lungă. Discuţiile referitoare la dezvoltarea unei biblioteci capabile să 

funcţioneze conform standardelor moderne, necesitatea unui buget anual stabil 

şi necesitatea de a unifica toate bibliotecile disparate deveneau tot mai 

stringente. Mai mult decât atât, devine tot mai evident ca sistemul universitar 

român se află în faţa unor schimbări majore care ar putea duce la comasarea 

unor universităţi sau la o concentrare mai puternică asupra unor anumite 

materii. În orice caz se poate anticipa de pe acum că universităţile se vor afla 

într-o situaţie de concurenţă una cu alta în cadrul căreia se vor efectua 

schimbări esenţiale atât în privinţa calităţii personalului academic, în special 

schimbarea modalităţilor de promovare a cadrelor didactice, cât şi în ceea ce 

priveşte întreaga dotare a universităţilor.  
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Die Lucian-Blaga-Universität ist als Volluniversität erst 1990 entstanden. Die 

anfängliche Zahl von 800 Studierenden hat sich in wenigen Jahren auf jetzt 

rund 15.000 Vollzeitstudierende und noch einmal etwa 10.000 Studierende im 

Fernstudium vermehrt. Diese rasante Entwicklung macht verständlich, dass 

die an ihrem Beginn mit vergleichsweise wenigen Bänden ausgestattete 

Bibliothek nicht gleichermaßen schnell zu wachsen vermochte. Ihr 

Hauptgebäude gehörte der (militärische Hochschule ?). Fast alle Fachgebiete 

besaßen ihre eigenen kleinen Bibliotheken, deren Bestände nirgendwo 

insgesamt erfasst waren. Das Hauptgebäude entsprach in keinster Weise einer 

Universitätsbibliothek, die jetzigen Standards genügt. Weder die zentrale 

Bibliothek noch die zersplitterten Fachbibliotheken besaßen einen regulären 

Etat. Infolgedessen konnte die Leiterin der UB auch keine zukunftsgerichtete 

Planung betreiben. Die Diskussion um eine funktionsgerechte Bibliothek , die 

Notwendigkeit eines gesicherten jährlichen Etats und die Zusammenfassung 

der verstreuten Fachbibliotheken nahm immer dringendere Formen an. Zudem 

zeichnete und zeichnet  sich mehr und mehr ab, dass im rumänischen 

Universitätssystem einschneidende Änderungen bevorstehen, die 

möglicherweise zur Zusammenlegung von Universitäten oder aber zu 

stärkeren Fächerkonzentrationen führen könnten. Auf alle Fälle muss mit 

einem Wettbewerb zwischen den bestehenden Universitäten gerechnet werden, 

bei dem nicht nur die Qualität des Lehrkörpers, insbesondere eine Änderung 

des Berufungsverfahrens, sondern ebenso die gesamte Ausstattung der 

Hochschulen zentrale Parameter darstellen werden. Zu den wichtigen 

Parametern gehört der Ausbau des universitären  Kommunikationssystems im 

weitesten Sinne und als Teil desselben die Universitätsbibliothek. Dieser 

Entwicklung muss man wohlgerüstet gegenüber stehen , und man muss sich 

auf sie vorbereiten. 
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Unul dintre parametrii centrali îl constituie dezvoltarea sistemului 

universitar de comunicare în sens larg, de care aparţine şi biblioteca 

universitară. Aceasta necesită redotări şi pregătiri intensive.  

În consecinţa, actualul Rector al Universităţii, domnul prof. univ. dr. 

ing. Constantin Oprean, şi directoarea Bibliotecii, doamna dr. ing. Rodica 

Volovici, au hotărât în mai 2006 să aloce Bibliotecii Universitare un buget 

propriu anual stabil şi să iniţieze construirea unei noi clădiri a Bibliotecii 

profitând de momentul propice. În centrul oraşului Sibiu a existat şansa de a 

demara un proiect de construcţie de pionierat, împreună cu Facultatea de 

Medicină.  

Datorită situaţiei financiare favorabile, proiectul de construcţie şi 

finanţare a clădirii s-a putut realiza rapid, în cooperare strânsă cu directorul 

general administrativ, domnul dr. Vasile Moţoc. ULBS-ul a apelat la expertiza 

directorului Bibliotecii Universitare din Marburg, domnul Ralf Brugbauer, 

care tocmai finalizase lucrările pentru o nouă clădire a bibliotecii Facultăţii de 

Medicină din Marburg. Domnul Ralf Brugbauer a organizat în ianuarie 2007 o 

vizită la trei biblioteci universitare considerate exemplare în Germania: 

Universitatea Politehnica din Berlin, Universitatea Liberă din Berlin şi 

Universitatea Cottbus, a cărei bibliotecă a câştigat mai multe premii. Membrii 

delegaţiei au fost doamna dr. Rodica Volovici, domnul dr. Vasile Moţoc, 

directoarea bibliotecii Facultăţii de Germanistică, doamna Riana Dicu, domnul 

Ralf Brugbauer şi autorul acestui discurs. Delegaţia a vizitat de asemenea 

unele biblioteci cunoscute din Bucureşti şi ulterior Biblioteca Universitară din 

Bayreuth, al cărei director domnul Ralf Brugbauer devenise între timp. 

Proiectul a beneficiat şi de faptul că, printr-o fericită coincidenţă, pentru 

renumita Bibliotecă ASTRA din Sibiu se construise o nouă clădire sub 

conducerea domnului prof. Ion Onuc Nemeş-Vintilă. 
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So war es nur folgerichtig, dass der derzeitige Rektor, Herr Prof. Dr.ing. 

Constantin Oprean, zusammen mit der Leiterin der UB, Frau Dr. ing. Rodica 

Volovici, im Mai 2006 entschied, der UB nicht nur einen gesicherten 

jährlichen Etat zukommen zu lassen, sondern auch eine günstige sich bietende 

Gelegenheit zum Neubau der Bibliothek zu wahrzunehmen: Im Zentrum der 

Stadt Sibiu bot sich die Möglichkeit an, zusammen mit der medizinischen 

Fakultät ein wegweisendes Bauvorhaben auf den Weg zu bringen.  

Da sich die damalige finanzielle Situation als vorteilhaft erwies, konnte 

in enger Abstimmung mit dem Kanzler, Herrn Dr. Vasile Motoc, sehr schnell 

eine Planung realisiert werden, die den eigentlichen Bau der UB ebenso wie 

dessen Finanzierung betraf. Die LUBS machte bei der Planung auch vom 

Sachverstand des damaligen Leiters der Marburger UB, Herrn Ralf Brugbauer, 

Gebrauch, der gerade eine völlig neue große medizinische Fachbibliothek in 

Marburg konzipiert und errichtet hatte. Herr Ralf Brugbauer organisierte im 

Januar 2007 einen Besuch  dreier neuer als beispielhaft geltender deutscher 

Universitätsbibliotheken: der UB der Technischen Universität Berlin, der UB 

der Freien Universität Berlin und der vielfach ausgezeichneten Bibliothek der 

Universität Cottbus. Die Delegation bestand aus  Frau Dr. ing. Rodica 

Volovoci, Herrn Dr. Vasile Motoc, der Leiterin der germanistischen 

Bibliothek, Frau Riana Dicu, Herrn Ralf Brugbauer und dem Verfasser dieses 

Beitrages. Diese Delegation besuchte gleichfalls einige der bekannten 

Bibliotheken in Bukarest und später die UB Bayreuth, zu deren Leiter Herr 

Brugbauer zwischenzeitlich ernannt worden war. Dem Projekt kam ebenfalls 

zugute, gewissermaßen eine weitere günstige Fügung des Schicksals, dass fast 

genau zur selben Zeit ein neues Gebäude für die renommierte ASTRA-

Bibliothek in Sibiu unter Leitung ihres Direktors Herrn Prof. Ion Onuc Nemes 

Vintila errichtet wurde. 



 
 
 
 
 
 
16 ....................................................................... Conferinţele Bibliotecii ASTRA 

Cu domnul Ion Onuc Nemeş Vintilă au existat numeroase contacte. 

Domnului Ion Onuc Nemeş Vintilă trebuie să îi mulţumim pentru faptul că nu 

a văzut în proiectul de modernizare a Bibliotecii Universitare un concurent, ci 

o îmbogăţire a peisajului bibliotecar sibian.  

Performanţa finalizării noii clădiri mult admirate a Bibliotecii 

Universitare din Sibiu în timp record de 3 ani de la ideea iniţială până la 

inaugurarea festivă din mai 2009 s-a datorat mai multor factori: experienţele 

câştigate din activităţile menţionate mai sus, o echipă de arhitecţi talentaţi şi 

bine pregătiţi şi excelenta colaborare a tuturor angajaţilor Bibliotecii 

Universitare din Sibiu.  

În perioada de construcţie Rectoratul a hotărât ridicarea unui nou 

centru universitar în jurul noii Biblioteci Universitare pe lângă cel din 

Bulevardul Victoriei. Primii paşi în acest sens au fost făcuţi deja prin 

construirea unei mari aule şi a noii săli de şedinţe a Senatului, finalizate la 

timp pentru inaugurarea Bibliotecii Universitare. Exista planuri pentru 

construirea unui noi campus. Elanul şi ambiţia cu care actuala conducere a 

ULBS-ului a realizat numeroase alte proiecte mari şi importante ne fac să 

credem că şi acest ţel ambiţios va fi atins în scurtă vreme. Putem afirma cu 

încredere că ULBS-ul şi-a asigurat astfel un loc excelent în competiţia cu alte 

universităţi româneşti. 
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Auch mit Herrn Nemes sind zahlreiche Gespräche geführt worden. Ihm 

gebührt großer Dank dafür, dass er die Neuausrichtung des Bibliothekswesens 

der LBUS nicht als Konkurrenz, sondern als eine echte Bereicherung der 

Bibliothekssituation in Sibiu begriffen hat. 

Die so gewonnenen Erfahrungen, ein qualifiziertes Architektenteam und die 

beispiellos gute Kooperation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UB 

Sibiu brachten das Wunder fertig, die heute vielbestaunte neue 

Universitätsbibliothek in Sibiu in einem Zeitraum von fast genau drei Jahren 

fertig zu stellen, gerechnet von der ersten Idee bis zur glanzvollen Einweihung 

im Mai 2009. 

Das Rektorat entschied im Laufe der Bauzeit, dass um die neue UB ein 

weiteres universitäres Zentrum zusätzlich zu dem an dem Boulevard Victoriei 

entstehen solle. Erste Schritte hierzu sind die großzügig konzipierte Aula und 

ein neuer Senatssitzungssaal, fertiggestellt rechtzeitig zur Eröffnung der neuen 

Universitätsbibliothek. Geplant ist ferner ein neuer Campus. Die 

Zielstrebigkeit, mit der die jetzige Universitätsleitung zahlreiche weitere große 

und wichtige Projekte realisiert hat,  berechtigt zu der Erwartung, dass auch 

dieses ehrgeizige Ziel in absehbarer Zeit erreicht wird. Man kann also schon 

jetzt davon ausgehen, dass sich die Lucian-Blaga-Universität im 

Konkurrenzkampf unter den rumänischen Universitäten einen hervorragenden 

Platz gesichert hat.  
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